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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin 

 

 datum 23 april 2010 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

31831 Voorstel van wet van het lid Arib tot wijziging van de Wet Nationale 
ombudsman in verband met de instelling van de Kinderombudsman (Wet 
Kinderombudsman) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 22 april 2010 aangenomen door de Tweede Kamer.  SP, PvdA, 

GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor. 

 

 

Aangenomen amendementen 
 

Artikel I, onderdeel E 

11 (Van der Vlies)  

De kinderombudsman dient een herkenbare instantie te zijn waar burgers met hun klacht 

terecht kunnen. Het bestaansrecht van de kinderombudsman vindt zijn oorsprong in het 

kinderrechtenverdrag. Het bewaken en bekend maken van kinderrechten is de opdracht 

van de kinderombudsman. Het wetsvoorstel beoogt echter ook het creëren van 

bewustwording in de maatschappij tot taak van de kinderombudsman te maken. Dat valt 

naar de mening van ondergetekende buiten de centrale doelstelling van een 

kinderombudsman. Bovendien is de formulering dermate vaag en onbepaald dat een 

heldere taakafbakening van de kinderombudsman in het gedrang komt. Ook is het creëren 

van bewustwording nauwelijks te meten. Deze opdracht wordt daarom door dit 

amendement geschrapt. 

Aangenomen. Voor stemden SP, PvdA, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA. 
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Artikel I, onderdeel E 

13  14 (Voordewind / Aasted-Madsen-van Stiphout) 

In artikel 11d, tweede lid, wordt de Kinderombudsman verplicht om alle mondelinge 

klachten die binnenkomen schriftelijk vast te leggen. Deze verplichting zal voor de 

Kinderombudsman behoorlijke administratieve lasten met zich mee brengen. Het is 

bovendien niet nodig om de Kinderombudsman deze extra taak op te leggen. Om zijn 

taken efficiënt te kunnen vervullen zal de Kinderombudsman daar waar nodig immers zelf 

klachten op schrift stellen. Daarvoor is geen wettelijke bepaling nodig. 

Aangenomen. Voor stemden SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, 

SGP en CDA. 

 

Artikel I, onderdeel E 

12  15 (Aasted-Madsen-van Stiphout) 

In het wetsvoorstel wordt de mogelijkheid geschapen om niet alleen klachten in te dienen 

ten aanzien van bestuursorganen, doch ook ten aanzien van alle andere organen, niet 

zijnde bestuursorganen, die zich bezig houden met een bij of krachtens de wet geregelde 

taak ten aanzien van jeugdigen of anderszins een taak uitoefenen op het terrein van 

onderwijs, jeugdzorg, kinderopvang of gezondheidszorg. De Kinderombudsman zal 

hierdoor een grote toevloed van klachten op allerlei verschillende terreinen krijgen. Nu in 

het wetsvoorstel titel 9.2. van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige 

toepassing is verklaard op de afhandeling van klachten, betekent dit dat de 

Kinderombudsman al deze klachten, zowel van bestuursorganen als privaatrechtelijke 

organen, afgezien van een aantal procedurele afwijsgronden, ook verplicht zal moeten 

afhandelen. De Kinderombudsman zal daardoor niet toekomen aan de overige aan haar 

toebedeelde taken zoals onder andere het voorlichten en informatie geven over de rechten 

van jeugdigen en het gevraagd en ongevraagd advies geven aan de regering en de Tweede 

Kamer over wetgeving of beleid dat de rechten van jeugdigen raakt. Dit is niet wenselijk, 

nu deze taken juist tot de primaire taken van de Kinderombudsman behoren. Met deze 

wijziging wordt de verplichting tot afhandeling van klachten, beperkt tot klachten omtrent 

bestuursorganen. Hierdoor zal de Kinderombudsman meer capaciteit overhouden voor haar 

primaire taken.  

De verwijdering van de verplichting om klachten van privaatrechterlijke organisaties als 

«last-resort» af te handelen betekent overigens niet dat de Kinderombudsman ze niet kan 

afdoen. Hij is niet verplicht maar blijft bevoegd.  

Aangenomen. Voor stemden SP, PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en PVV. 

 

Moties 
 

19 (Aasted-Madsen-van Stiphout) c.s. over vrijmaken van budget voor de 

kinderombudsman 

Aangenomen. Voor stemden PvdA, D66, ChristenUnie, SGP, CDA en PVV. 

 
16 (Langkamp) over een publiekscampagne 

Verworpen. Voor stemden SP, PvdA, GroenLinks, D66 en PvdD. 
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17 (Langkamp) over opnemen van middelen op de begroting voor 2011 

Verworpen. Voor stemden SP, PvdA, GroenLinks, D66 en PvdD. 

 

18 (Langkamp) over aanbieden van het jaarverslag aan de Tweede Kamer 

Aangenomen. Voor stemden SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD en ChristenUnie. 


